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Thông tin Hội An trên báo chí từ ngày 01/02 đến ngày 15/02/2019 

Từ ngày 01/02 đến ngày 15/02/2019 các báo đã có khoảng 30 tin, bài viết 
về Hội An, được Ban Biên tập đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Thành phố 
Hội An – Website www.hoian.gov.vn (mục Hội An qua báo chí), sau đây là một 
số tin bài nổi bật: 

1. TIN TỨC NỔI BẬT 

       * Hội An được CNN bình chọn là một trong những thành ph ố  lãng mạn nhất 

thế giới trong mùa Valentine là nội dung được nhiều hãng thông tấn báo chí 

đăng tin như:  Hội An vào top điểm hẹn hò hấp dẫn, lãng mạn nhất thế giới mùa 

Valentine 2019 (Báo Công Luận, 13/02); Hội An thuộc Top những địa điểm lãng 

mạn nhất thế giới mùa Valentine 2019 (Báo Nhân Đạo và Đời S ố ng,13/02);…  
* Hội An lọt top những địa điểm lãng mạn nhất thế giới mùa Valentine 

do CNN bình chọn, bài viết đăng trên trang DNEXPRESS đăng bài phản ánh: 
Trong danh sách 13 địa điểm được cho là có phong cảnh và kiến trúc lãng mạn 
nhất thế giới dành cho các cặp đôi nhân ngày Lễ tình nhân (Valentine) của CNN, 
Hội An của Việt Nam vinh dự góp mặt và song hành với những cái tên đình đám 
của thế giới như Maldives, Tuscany, nước Ý, thủ đô Paris của Pháp hay Cố đô 
Kyoto thanh lịch của Nhật Bản…. 

http://www.dne.website/2019/02/t49-hoi-lot-top-nhung-ia-iem-lang-
man.html 

* Phố cổ Hội An: Điểm đến du Xuân hấp dẫn du khách, bài viết đăng 
trên Báo Tài Nguyên và Môi Trường số ra ngày 06/02/2019, phản ánh: Tờ tạp 
chí Indiatimes của Ấn Độ vừa giới thiệu danh sách những thành phố lãng mạn 
nhất thế giới, trong đó có thành phố Hội An của Việt Nam được miêu tả như 
một thành phố cảng của thế kỷ 15, mang nét duyên dáng, hoài niệm của thế giới 
cũ, cùng với sự hấp dẫn của thế giới mới dưới hình thức của các bãi biển và khu 
nghỉ mát tuyệt đẹp, lãng mạn rất phù hợp cho các cặp tình nhân. Đó cũng chính 
là một trong những lý do quan trọng mà du khách chọn phố cổ Hội An là điểm 
đến du Xuân…. 

https://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/pho-co-hoi-an-diem-den-du-
xuan-hap-dan-du-khach-1265363.html 
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2. SỰ KIỆN – VẤN ĐỀ 

* Người dân chen kín bờ sông xem đua ghe đảo thủy đầu xuân, bài viết 
đăng trên Báo Dân Trí số ra ngày 11/02/2019, phản ánh: Tiếng trống, tiếng hò 
hét vang dội cả khúc sông. Hàng ngàn người dân và du khách hân hoan, tưng 
bừng cổ vũ hội đua ghe “đảo thủy” đầu xuân vào chiều ngày 10/02 (tức Mùng 6 
Tết) tại bờ kè thôn Đông Hà, xã Cẩm Kim, Hội An. 

Tham gia tranh tài có 9 ghe của thanh niên và ngư dân đến từ các xã, 
phường trên địa bàn TP Hội An. Đây là loại ghe ngang, mỗi ghe chỉ có 11 
người… 

https://dulich.dantri.com.vn/du-lich/nguoi-dan-chen-kin-bo-song-xem-dua-
ghe-dao-thuy-dau-xuan-20190210165642742.htm 

* Hiệu quả từ những mô hình sinh kế, bài viết đăng trên Báo Quảng 
Nam số ra ngày 14/02/2019 

;Sau 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận là Khu dữ trữ sinh 
quyển thế giới (2009 - 2019), nhiều mô hình sinh kế cộng đồng mang lại lợi ích 
thiết thực cho người dân trong khu sinh quyển. 

Mô hình sinh kế 

Những ngày đầu năm mới, nông dân Lê Nhương (thôn Thanh Đông, xã 
Cẩm Thanh) bận bịu với đoàn khách đến từ Hà Nội. Vừa sản xuất rau hữu cơ, 
ông vừa làm hướng dẫn viên cho du khách trồng rau và tham quan cụm di tích 
quanh làng. “Tôi là nông dân trực tiếp tham gia tour du lịch cộng đồng này. Phát 
triển du lịch cộng đồng đem lại lợi ích cho nông dân trong khu vực, kể cả bản 
thân và gia đình có thu nhập tăng thêm trong phần sản xuất nông nghiệp. Mô 
hình phát triển phù hợp với địa phương, chủ trương của thành phố là phát triển 
du lịch cộng đồng, quan tâm đến đời sống của bà con nông dân” - ông Lê 
Nhương chia sẻ. 

Nhiều năm qua, với lợi thế về cảnh quan, các hệ sinh thái, tính đa dạng sinh 
học tại khu vực rừng dừa nước, người dân địa phương đã phát huy thế mạnh và 
sức cạnh tranh trong việc tổ chức các dịch vụ du lịch sinh thái gắn liền với thiên 
nhiên. Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng trong rừng dừa nước Cẩm Thanh đã 
và đang tạo sinh kế bền vững. Không những thế, tại các làng quê sinh thái và 
trong khu phố cổ, mô hình lưu trú trong nhà dân được cộng đồng chú trọng  phát 
triển. Đây là một nét độc đáo trong chiến lược thu hút và tăng giá trị trải nghiệm 
của khách khi đến với khu sinh quyển. “Tôi trở lại lần thứ 2 vì khung cảnh nơi 
đây quá tuyệt vời. Còn Hội An là một nơi yên lành đến lạ, tôi thích nơi này với 
cuộc sống bình an, con người thân thiện” - bà Daniel, du khách Canada lưu trú 
tại một homestay ở Cẩm Châu chia sẻ. 

Để xây dựng các mô hình sinh kế, địa phương và các ngành chức năng đã 
tổ chức tập huấn cho cộng đồng các kỹ năng tổ chức dịch vụ du lịch, đăng ký 
kinh doanh, hướng dẫn viên, tìm hiểu văn hóa, lịch sử địa phương… “Nhiều tổ 
cộng đồng đã được thành lập, từ cộng đồng “Nói không với túi ny lon” khởi đầu 



 3 

tại đảo Cù Lao Chàm đến việc phân loại rác tại nguồn trên toàn thành phố đã 
góp phần gìn giữ môi trường xanh sạch đẹp, tạo được sự cảm mến và ấn tượng 
cho du khách” - TS.Chu Mạnh Trinh (Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao 
Chàm) nói. 

Phát triển bền vững 

Với sự tài trợ của Quỹ môi trường toàn cầu và Chương trình rừng ngập 
mặn cho tương lai, người dân Cù Lao Chàm đã tự đứng ra thành lập tổ cộng 
đồng tham gia phục hồi tự nhiên và khai thác bền vững cua đá dưới sự quản lý 
của chính quyền và sự tư vấn của các nhà khoa học và cơ quan chuyên môn. 
Đến nay, sản phẩm cua đá Cù Lao Chàm được niêm yết giá bán ra thị trường và 
được tuân thủ quy trình khai thác, quản lý rất chặt chẽ. Còn một mô hình đầu 
tiên của Việt Nam trong việc giao quyền quản lý, khai thác và bảo tồn tài 
nguyên thiên nhiên cho cộng đồng, đó là mô hình Tiểu khu đồng quản lý bảo tồn 
biển thôn Bãi Hương - Cù Lao Chàm. Thành lập từ đầu năm 2011 đến nay, cộng 
đồng thôn Bãi Hương đã được tập huấn, đào tạo về các kỹ năng truyền thông, kỹ 
năng làm du lịch sinh thái, đặc biệt là làm chủ được quy trình phục hồi san hô 
cứng bằng phương pháp tách ghép tập đoàn, vừa phục hồi san hô vừa mở tour 
du lịch khám phá cho du khách. Ông Trần Hoàn - Phó Ban quản lý Tiểu khu 
đồng quản lý bảo tồn biển thôn Bãi Hương - Cù Lao Chàm cho rằng, phải giữ 
gìn đa dạng hệ sinh thái mới có thể khai thác đạt hiệu quả bền vững: Giữ được 
rạn san hô thì du khách mới đến tham quan, du lịch. Thứ hai là bảo vệ được 
nguồn lợi thủy sản. Khi bảo tồn thì bà con có lợi ích kinh tế, từ đó sẽ tích cực 
tham gia bảo tồn. Trước đây, ai dám mơ có thu nhập cả chục triệu đồng mỗi 
tháng đâu. 

Theo ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng 
ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, sau 10 năm 
được UNESCO công nhận danh hiệu, Ban Quản lý khu sinh quyển đã cùng với 
cộng đồng thực hiện tốt các kế hoạch bảo tồn thiên nhiên và phát triển kinh tế - 
xã hội, phát triển du lịch, đồng thời phát triển kinh tế thủy sản theo hướng tiếp 
cận bảo tồn hệ sinh thái tối ưu. Ba trụ cột quan trọng tạo lập giá trị đặc trưng độc 
đáo của khu sinh quyển là tài nguyên và sinh cảnh thủy sinh biển, tài nguyên và 
sinh cảnh rừng tự nhiên, phong phú các di sản văn hóa bản sắc phố cổ và làng 
chài trên đảo, ngày càng được bảo tồn, tôn tạo và gia tăng giá trị. “Đã có những 
bước chuyển mình tốt trong phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua phát triển du 
lịch, đến bây giờ đời sống và thu nhập của bà con trên đảo Cù Lao Chàm nằm 
trong nhóm cao nhất của Quảng Nam. Bên cạnh sự phát triển kinh tế cũng như 
sự thịnh vượng của người dân thì công tác bảo tồn trong khu sinh quyển được 
đặc biệt quan tâm” - ông Nguyễn Thế Hùng nói. 

Quốc Hải 

http://baoquangnam.vn/kinh-te/thuong-mai-dich-vu/201902/hieu-qua-tu-
nhung-mo-hinh-sinh-ke-839122/ 
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3. DU LỊCH – TRẢI NGHIỆM 

* Du khách nườm nượp du xuân phố cổ (Báo Quảng Nam, 8/02); Đột 
biến khách du lịch đến Hội An, bài viết đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 
11/02/2019, phản ánh: Theo thống kê của Phòng VH và TT TP.Hội An, chỉ tính 
riêng từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 4 tết, tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn 
TP.Hội An đạt hơn 100 nghìn lượt, phần lớn khách quốc tế. Ngược lại, với 
khách tham quan dù chưa có thống kê cụ thể nhưng ước tính số lượng đã chạm 
con số khoảng 300 nghìn lượt, phần nhiều là khách nội địa…. 

http://baoquangnam.vn/du-lich/201902/dot-bien-khach-du-lich-den-hoi-an-
838625/ 

* Rộn ràng lễ hội Cầu Bông tại làng rau Trà Quế, (Báo Đại Đoàn Kết 
11/02/2019); Du khách thích thú với Lễ hội Cầu Bông làng rau Trà Quế, bài 
viết đăng trên Báo Lao Động số ra ngày 11/02/2019, phản ánh: Sáng 11/02 
(nhằm ngày mùng 7 tháng giêng Kỷ Hợi ), người dân làng rau truyền thống Trà 
Quế, thuộc xã Cẩm Hà, TP Hội An (Quảng Nam) long trọng tổ chức Lễ hội Cầu 
Bông Xuân Kỷ Hợi 2019. Theo ông Mai Kim Phương, Chủ tịch UBND xã Cẩm 
Hà, lễ hội nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của làng, nơi các bậc tiền nhân đã 
có công khai phá ra làng rau Trà Quế đồng thời quảng bá hình ảnh sinh hoạt của 
làng đến bạn bè, du khách gần xa… 

https://nld.com.vn/thoi-su/du-khach-thich-thu-voi-le-hoi-cau-bong-lang-
rau-tra-que-20190211172248134.htm 

* Mang Hội An về nhà, bài viết đăng trên Báo Tiền Phong số ra ngày 
11/02/2019, phản ánh: Với một số du khách hợp gu, chỉ cần la cà trên những con 
phố Hội An đã đủ hấp dẫn bởi yếu tố “ngạc nhiên bền vững” (chữ của KTS 
Hoàng Thúc Hào) mà đô thị cổ này có được qua hàng trăm năm hình thành. 
Nhưng quanh khu phố di sản, vẫn còn những điểm đến vệ tinh hấp dẫn theo kiểu 
khác sẽ khiến chuyến du Xuân tới vùng đất đặc sắc này càng thêm đáng nhớ. 

https://www.tienphong.vn/giai-tri/mang-hoi-an-ve-nha-1376066.tpo 

* Một ngày ở Cẩm Thanh, bài viết đăng trên Báo An Ninh Thế Giới số 
ra ngày 15/02/2019 

Nằm ở vùng đồng bằng ven biển Quảng Nam, Hội An là nơi gặp gỡ, hợp 
lưu của nhiều sông lớn. Các dòng sông này gắn bó với sự hình thành và phát 
triển của vùng đất Hội An. Chúng vừa là nguồn phù sa bồi đắp nên một vùng 
đồng bằng trù phú, vừa là những tuyến giao thông huyết mạch nối Hội An với 
các khu vực khác. 

Nơi đây từng là một phố cảng buôn bán tấp nập trong thế kỷ XVII và 
XVIII. Trải qua thời gian, Hội An vẫn giữ được những đường nét cổ kính. 
Những nếp nhà thâm nghiêm hòa với vẻ lung linh, huyền ảo đã biến phố Hội trở 
thành một điểm du lịch nổi tiếng. 

Cách thành phố Hội An chừng 3km về phía Đông Nam, xã Cẩm Thanh có 
địa hình bị chia cắt bởi hệ thống sông ngòi và kênh rạch chằng chịt. Vùng đất 



 5 

này thường xuyên bị nhiễm mặn nên tạo điều kiện thuận lợi cho hệ sinh thái 
rừng ngập mặn phát triển, đặc biệt là cây dừa nước. 

Từ cây dừa nước... 

Dừa nước Cẩm Thanh có nguồn gốc từ Nam Bộ. Những cây dừa đầu tiên 
được trồng cách đây trên 200 năm. Tương truyền, khi xưa những người dân nơi 
đây xuôi thuyền xuống vùng Nam Bộ buôn bán. Khi về, cùng với hàng hóa, họ 
mang theo cây dừa nước, một loại cây tuy rất phổ biến ở miền Nam nhưng vẫn 
còn lạ lẫm với người bản địa. Ban đầu, dừa được trồng thành từng cụm nhỏ dọc 
theo các sông, mương. 

Theo thời gian, chúng phát triển thành một cánh rừng bạt ngàn mà người 
dân gọi là rừng dừa Bảy Mẫu rộng hàng chục hecta, nằm giáp 3 con sông Đế 
Võng, Thu Bồn và sông Hoài ngay khu vực Cửa Đại. 

Cây dừa có phần rễ và thân nằm sâu dưới lớp bùn đất, nước, chỉ có lá và 
cuống hoa mọc lên trên. Hoa cái nở thành chùm, ở đầu cụm hoa hình cầu. Hoa 
đực màu cam hoặc vàng dạng đuôi sóc. Sau khi hoa thụ phấn, những trái nhỏ kết 
chặt nhau như một quả cầu gai, có đường kính từ 25 đến 30 cm. Một quả cầu 
tương đương với một buồng dừa, mỗi buồng có từ 40 - 60 trái, mỗi trái bé bằng 
quả trứng, màu nâu sẫm như đất. 

Trong trái có cơm (cùi) màu trắng đục, mềm, vị ngọt nhẹ, thanh mát. Khi 
quả già, cơm cứng lại. Quả dừa nước già khô sẽ rụng xuống đất và phân tán theo 
thủy triều, có thể mọc mầm ngay khi trôi nổi. Cây dừa nước từ khi trồng đến khi 
ra hoa kết trái mất khoảng 10 năm. 

...đến nghề làm nhà bằng tre và dừa 

Rừng dừa lúc đầu được trồng với mục đích chắn sóng, chắn gió. Sau này, 
do sự gắn bó lâu dài với cây dừa mà nơi đây đã xuất hiện nghề làm nhà từ tre và 
dừa. Bên cạnh các làng nghề nổi tiếng quanh Hội An như rau Trà Quế, gốm 
Thanh Hà, đèn lồng Cẩm Châu, đến nay, nghề này đã trở thành nghề truyền 
thống của làng Cẩm Thanh. 

Làng nghề hoạt động theo quy mô hộ gia đình và truyền nghề theo hình 
thức cha truyền con nối. Ở thời kỳ phát triển, làng Cẩm Thanh có hàng chục hộ 
làm nghề này. Tuy nhiên, khi các vật liệu xây dựng mới có giá rẻ hơn và tiện 
dụng hơn ra đời thì nghề làm nhà tre, dừa Cẩm Thanh bắt đầu suy thoái. Người 
ta không còn làm nhà tre dừa để ở nữa. Vì thế, những năm gần đây, để giữ gìn 
nghề truyền thống và cũng là để đảm bảo sinh nhai, người dân chuyển hướng 
sang làm nhà và các sản phẩm mỹ nghệ từ tre, dừa phục vụ du lịch. Từ đó, nghề 
làm nhà tre dừa không những không bị mai một mà còn được phát triển theo 
hướng nâng cao tính nghệ thuật, thẩm mĩ của mỗi sản phẩm. 

Để làm được một ngôi nhà từ tre và dừa phải trải qua nhiều bước, đòi hỏi 
sự kỳ công, khéo léo của người thợ. Các công đoạn từ chuẩn bị nguyên liệu cho 
đến làm mái dừa, đan khung tre, đều được thực hiện bằng phương pháp thủ 
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công. Bởi vậy, sự hiện hữu của những ngôi nhà là lời ngợi ca chân thực dành 
cho đôi tay tài hoa của những người làm ra nó. 

Khi ánh nắng lấp lánh trên mặt nước sông Hoài, những rặng dừa xanh tốt, 
mỡ màng tiếp nối như một thành lũy dựng ở triền sông, bờ sông Hoài xôn xao 
hẳn lên với cảnh trên bến dưới thuyền, kẻ mua, người bán các nguyên liệu từ cây 
dừa nước, tạo nên khung cảnh làng quê ven sông với những âm thanh bình dị, 
thân thuộc của cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Trên con đường đi vào xã Cẩm 
Thanh, ta lại thấy cảnh người người nhộn nhịp phơi lá dừa, cọng dừa hoặc gia 
công chế biến... 

Bao trùm tất cả là bầu không khí làm việc khẩn trương, hăng say của mọi 
người. Không quản cái nắng rát của những buổi trưa oi ả, những người dân làng 
ven biển lam lũ với làn da rám nắng vẫn miệt mài bên những nguyên vật liệu để 
kết thành những tranh dừa. Những đôi tay chai sạn thoăn thoắt từng mũi kim tre 
một cách khỏe khoắn, thành thục và khéo léo, luồn những sợi cước để cột lá dừa 
vào các khung tre hết sức tỉ mỉ và chắc chắn. Biết bao nhiêu giọt mồ hôi của sự 
nhọc nhằn đã thấm vào từng lớp lá dừa để từ đó cho ra đời ngôi nhà tre dừa độc 
đáo. Dù vất vả nhưng những người dân nơi đây vẫn yêu nghề tha thiết. Từng 
ngày, họ vẫn gắn bó máu thịt với rừng dừa nước và phát triển nghề làm nhà tre 
dừa để giữ gìn nét văn hóa truyền thống của mình. 

Khách thập phương đến với Cẩm Thanh có thể thư dãn trong căn nhà lá 
bình dị, mộc mạc nhưng không kém phần tinh tế, trang nhã. Có độ bền khoảng 
15-20 năm, với lợi thế mùa hè thì mát mẻ, mùa đông thì ấm áp nên nhà tre dừa 
đã trở thành nơi nghỉ ngơi của nhiều du khách khi đến với Cẩm Thanh. Vì thế, 
nhiều nhà hàng, nhà vườn, quán cafe, homestay với kiến trúc nhà tre dừa trở 
thành là điểm đến lý tưởng của du khách. Bao bộn bề của cuộc sống được bỏ lại 
bên ngoài những bức tranh dừa, để chỉ còn sự bình lặng, thảnh thơi nhất neo đậu 
trong tâm hồn mỗi người. 

Không gây ấn tượng bởi quy mô đồ sộ, hoành tráng, những nếp nhà tre dừa 
nhỏ nhắn, giản dị rất phù hợp với không gian của một vùng quê sông nước yên 
bình. Bằng sự cần mẫn và tình yêu nghề, nhiều thế hệ nghệ nhân ở Cẩm Thanh 
đã để lại những giá trị văn hóa đặc sắc cho vùng đất này. 

Không gian Nam Bộ trong lòng phố Hội 

Một ngày rời phố, len lỏi giữa rừng dừa Bảy Mẫu, ta sẽ được hít thở bầu 
không khí trong lành của một không gian xanh thoáng đãng, rộng lớn và hoang 
sơ, nơi ta có thể đi thuyền thúng chầm chậm để cảm nhận từng chút một, hương 
vị riêng có của làng quê ven biển. Điểm xuyết trên cái nền bạt ngàn xanh là 
những loài chim cánh trắng muốt kiếm ăn ở ven bờ, thỉnh thoảng lại bay lên với 
những nhịp đập cánh bình yên như một nét chấm phá đầy tinh tế trong một 
thoáng xôn xao rất nhẹ của thiên nhiên. 

Lênh đênh theo những con thuyền đơn sơ, du khách có thể cùng ngư dân 
quăng chài, bủa lưới, đánh cá trên sông. Sẽ thích thú và hào hứng biết bao khi tự 
tay mình kéo lên những mẻ cá lấp lánh ánh bạc trong nắng rực rỡ. Cũng từ đôi 
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bàn tay lao động chất phác, mộc mạc ấy, người dân nơi đây đã hướng dẫn du 
khách làm những món đồ lưu niệm xinh xắn. 

Không phải là những loại đồ chơi bằng nhựa xanh đỏ hay những sản phẩm 
đắt tiền được bày bán ở bất cứ một khu du lịch nào, những món đồ lưu niệm ở 
đây được làm từ dừa bởi chính bàn tay khéo léo và tỉ mỉ của từng du khách. Thật 
là thú vị khi tự mình làm được chiếc mũ thổ dân đội đầu, một bông hoa cài lên 
áo, một chiếc nhẫn đeo vào ngón tay hay một con vật ngộ nghĩnh nào đó. 

Ngồi trên những con thuyền mộc mạc, ngắm nhìn bức tranh văn hóa truyền 
thống của một làng biển là những trải nghiệm khó quên với mỗi người. Chính 
những hình ảnh lao động đời thường đầy chất phác và giản dị này đã làm nên nét 
hấp dẫn riêng của làng dừa Cẩm Thanh. 

Dạo trong rừng dừa, thích thú nhất là khi du khách được tự mình chèo 
thuyền thúng. Cảm giác tròng trành trên con nước mang đến một trải nghiệm 
mới lạ. Hơn nữa, họ còn muốn được thử một trò chơi dân gian độc đáo ở Cẩm 
Thanh, đó là trò lắc thuyền thúng. Ngoài việc giữ thăng bằng, những người làm 
nghề lắc thúng còn có những kĩ năng biểu diễn sao cho nước bắn lên phải tạo ra 
vòng xoáy thật đẹp mắt. Chính vì thế mà họ được xem là những nghệ sĩ xiếc trên 
sông. 

Bên cạnh đó, nó không chỉ là nghệ thuật mà còn là sự gan dạ và tính cách 
mạnh mẽ của con người nơi đây. Những tiếng cười sảng khoái vang lên khi 
chúng ta điều khiển chiếc thuyền thúng xoay tít trên mặt sông phải chăng chính 
là sự chiến thắng của con người trước thiên nhiên, cho thấy tư thế đẹp đẽ của 
con người đạp trên từng con sóng. 

Khi sự rộn rã và những tiếng vỗ tay tán thưởng nơi mặt sông đã lắng 
xuống, du khách lại được thả hồn vào những giai điệu mộc mạc và trữ tình của 
hò khoan xứ Quảng. 

Hò khoan đối đáp ở Cẩm Thanh sâu lắng và êm dịu như dòng sông Hoài 
thơ mộng. Lời ca, điệu hát đã trở thành phương tiện để con người tâm tình, trao 
duyên, đồng thời thể hiện tâm hồn lãng mạn và bay bổng của những con người 
“ăn sóng nói gió”. Những tiếng hát vang lên tan vào mặt sông, len lỏi giữa cánh 
rừng Bảy Mẫu luôn níu chân du khách khi tới chốn này. 

“Đò đưa khuya sáng sớm trưa 

Đò đưa năm tháng nắng mưa 

Đưa bao người du khách tới rừng dừa Cẩm Thanh 

Nên chừ em mới gặp anh 

Ta về đồng mu ố i trắng cho mặn tình quê hương 

Ta về đồng mu ố i trắng ta nói chuyện yêu thương...”. 

Một ngày ở Cẩm Thanh, bỏ lại những ồn ào của phố phường, thành thị, ta 
như được sống cho riêng mình trong cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ và phóng 
khoáng, được trở về với tuổi thơ hồn nhiên trong một không gian đơn sơ, bình dị 
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của những nếp nhà tre dừa. Rừng dừa không chỉ đem lại vẻ đẹp yên bình và 
xanh mát cho một vùng sông nước trữ tình mà còn là nguyên liệu để con người 
sáng tạo nên những giá trị văn hóa đặc trưng. 

Sự hài hòa giữa vẻ đẹp thiên nhiên và nhân văn của rừng dừa Cẩm Thanh 
luôn mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách trong mỗi hành trình 
khám phá. 

Nhật Minh 

4. MÔI TRƯỜNG – ĐÔ THỊ 

* Hội An: Triệt để phân loại rác từ nguồn để xử lý lượng rác thải tăng 
đột biến trong dịp Tết Nguyên Đán, bài viết đăng trên Báo Tài Nguyên và 
Môi Trường số ra ngày 03/02/2019, phản ánh: Để xử lý lượng rác thải sẽ tăng 
đột biến trong dịp Tết Nguyên Đán, TP.Hội An sẽ thực hiện triệt để việc phân 
loại rác tại nguồn và chỉ thu gom rác của các hộ dân, doanh nghiệp đã phân loại 
và đưa rác ra đúng ngày, giờ tại các vị trí tập kết theo quy định. Kiên quyết 
không thu gom rác chưa phân loại, phân loại không đúng. Đồng thời thông tin 
đến UBND xã, phường liên quan để phối hợp kiểm tra và có biện pháp xử lý… 

https://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong/hoi-an-triet-de-phan-loai-
rac-tu-nguon-de-xu-ly-luong-rac-thai-tang-dot-bien-trong-dip-tet-nguyen-dan-
1265300.html 

* Sông Hoài đang thở bên bờ Hội An, bài viết đăng trên Báo Pháp Luật 
số ra ngày 9/02/2019, phản ánh: Nhìn lại sông Hoài bây giờ không khỏi chạnh 
lòng vì một dòng chảy lờ đờ, khiêm tốn và yếm thế len lỏi bên cạnh một Hội An 
nhộn nhạo đèn hoa. Khu cồn bắp xanh ngút ngày xưa bây giờ sừng sững một dự 
án như một lô cốt khổng lồ. Chất thải từ khu dân cư, từ những dự án du lịch, từ 
sự vô tâm của những con người đến đây đã làm cho dòng sông không còn 
khoáng đạt, mùi sông mất đi cái không khí tinh khiết, hồn hậu, chân tình vốn 
có… 

https://plo.vn/xuan-ky-hoi-2019/song-hoai-dang-tho-ben-bo-hoi-an-
815885.html 

* Hội An phát triển hạ tầng, bài viết đăng trên Báo Quảng Nam số ra 
ngày 12/02/2019 phản ánh: Năm 2018, toàn thành phố có 62 công trình xây 
dựng cơ bản được đầu tư thực hiện. Trong đó có 14 công trình chuyển tiếp từ 
năm 2017 tiếp tục được triển khai thi công và đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 7 
công trình, đáng chú ý có một số công trình trọng điểm như: Hạ tầng đô thị, 
Trường Mẫu giáo Bãi Làng – Tân Hiệp, hệ thống giám sát an ninh công cộng, 
nâng cấp trụ sở UBND phường Cẩm Nam. Đối với các dự án khởi công mới, 
thành phố quyết định cho lập hồ sơ đầu tư mới 48 công trình và dự án, trong đó 
có 1 dự án khai thác quỹ đất – đó là Khu đô thị Thanh Hà. Đến cuối năm 2018 
đã triển khai thi công được 27 công trình, trong đó hoàn thành và đưa vào sử 
dụng 11 công trình, 19 công trình chuẩn bị và đang thi công, còn lại 2 công trình 
chưa triển khai là Khu đô thị Thanh Hà và bãi tắm An Bàng do vướng mắc công 
tác quy hoạch…. 



 9 

http://baoquangnam.vn/kinh-te/thoi-su-kinh-te/201902/hoi-an-phat-trien-
ha-tang-838799/ 

 

5. HỘI AN ĐẤT VÀ NGƯỜI 

* Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại Hội An, làm 3 thành viên trong 01 gia 

đình thiệt mạng và bức tâm thư rất cảm động của người nhà nạn nhân gửi lời 

cảm ơn sâu sắc gửi người dân Hội An đã giúp đỡ người thân của họ trong lúc 

tang thương là nội dung được nhiều hãng thông tấn báo chí đưa tin phản ánh 

như: Vụ ô tô lao xu ố ng sông Hoài: Xúc động bức thư gửi người dân Hội An 

(Báo Dân Trí, 02/02); Lao ô tô xu ố ng sông Hoài: Gia đình gửi tâm thư cảm ơn 

người Hội An (Báo Thông tân xã Việt Nam,02/02); Người thân vụ ôtô rơi sông 

Hoài: 'Người Hội An chu đáo như máu mủ ruột rà' (Báo Tuổi Trẻ, 01/02); Vụ ô 

tô lao xu ố ng sông Hoài: Xúc động bức thư gửi người dân Hội An (Báo Dân Trí, 

02/02)… 

* Ô tô chở cả nhà lao xuống sông Hoài: Cảm động thư gửi người dân 
Hội An, bài viết đăng trên Báo VOV.vn số ra ngày 01/02/2019 

Người thân của gia đình có 3 người tử nạn trên sông Hoài đã hết sức bất 

ngờ và cảm động trước tình cảm của người dân Hội An. 

Ngày 01/02, lãnh đạo UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, xác nhận một 
người thân của gia đình có 3 người tử vong hôm 25/01 trên sông Hoài (TP Hội 
An) đã gửi thư cảm ơn chính quyền và người dân TP Hội An. 

Bức thư do chị Đỗ Thị Bích Thu, đại diện của gia đình viết. Trong thư, chị 
Thu bày tỏ sự cảm động và lòng biết ơn của gia đình trước những tình cảm mà 
chính quyền và người dân TP Hội An dành cho gia đình trong lúc ngặt nghèo. 
Chị Thu kể lại từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà những người Hội An xa lạ đã 
đối đãi với gia đình chị. 

Những gì mà người dân TP Hội An đã làm cho gia đình chị Thu qua lá thư 
chị viết giúp người ta cảm nhận được một Hội An đầy "nhân tình thuần hậu". Đó 
cũng là tên một đề án mà TP Hội An đang thực hiện nhằm khơi gợi lại những 
bài học quý giá về đạo đức, lối sống của các thế hệ đi trước từ đó thay đổi nhân 
sinh quan của thế hệ hôm nay theo hướng tích cực hơn, hướng đến xây dựng các 
hành vi văn hóa, ứng xử văn minh - mỹ quan đô thị... 

Báo Người Lao Động xin đăng tải nguyên văn bức thư cảm động: 

"Bài viết này tôi muốn viết để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến nhân dân TP 
Hội An, những người dân bình dị, từ bi, và đầy ắp tình người. Không có từ ngữ 
nào có thể diễn tả sự ngưỡng mộ, và biết ơn mà gia đình tôi dành cho những 
người dân ở đây. 

1 giờ 30 phút sáng ngày 25/01/2019, gia đình em tôi không may gặp tai nạn 
thương tâm tại Hội An khiến em tôi và cháu trai thiệt mạng. Cháu gái may mắn 
thoát nạn đã được những người dân Hội An cứu sống và cưu mang cho đến khi 
gia đình tôi đến nơi vào buổi tối cùng ngày. 



 10 

Sáng ngày 25/01, gia đình chúng tôi nhận được thông báo từ Công an TP 
Hội An về vụ tai nạn. Tối 25/01, gia đình tôi đã đến Hội An để làm việc với cơ 
quan công an. Khi tâm lý gia đình còn đang rất hoang mang thì đã được các cán 
bộ công an tiếp đón với sự cảm thông chia buồn và trấn an gia đình tôi về cháu 
gái đang được chăm sóc bởi những người dân địa phương. Các thủ tục nhận 
nhân thân, nhận các đồ đạc còn lại của gia đình bị nạn đã được các cán bộ công 
an hướng dẫn và giải quyết rất cẩn thận và nhanh gọn. 

Gia đình chúng tôi còn nhận được 6 triệu đồng tiền hỗ trợ từ Sở Lao động 
Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam. Chúng tôi cũng được gặp lại cháu gái, 
cháu vẫn khỏe mạnh và tinh thần đã ổn định. Tất cả nhờ vào sự cưu mang giúp 
đỡ của gia đình người dân tại Hội An đã nhận chăm sóc cháu bé. 

Với sự giới thiệu của các đồng chí cán bộ, chúng tôi liên hệ được với anh 
Vương, một người chuyên lo hậu sự tại địa phương. Vì nghĩ đến hoàn cảnh gia 
đình em tôi còn mỗi mình cháu gái sống sót, anh đã không lấy tiền công chỉ lấy 
tiền chi phí. 

Khi chúng tôi qua nhà tang lễ để tiến hành làm lễ, rất nhiều người dân Hội 
An đã đứng chờ sẵn ở trước cửa nhà tang lễ. Gia đình tôi rất bất ngờ và không 
hiểu lý do tại sao, ban đầu chỉ nghĩ do mọi người hiếu kỳ. Sau khi bàn thờ đã 
được chuẩn bị xong, người dân bắt đầu đi vào viếng và góp tiền, lúc này gia 
đình tôi không khỏi bất ngờ. Và cứ như vậy, rất đông người cứ liên tục đến 
phúng viếng, động viên chia sẻ với gia đình đến tận 2 giờ sáng. Mọi người nói 
làm như vậy vì sợ nhà chúng tôi neo người nên đến để chúng tôi đỡ lạnh lẽo. 
Lúc đó chính tôi cũng không thể tin được tại sao những người xa lạ với mình mà 
lại ấm áp tình người thế. Đến 2 giờ sáng thì mọi người bắt đầu về, và có 7 anh 
quyết ở lại với gia đình tôi qua đêm để hương khói và trông linh cữu. Từ đó đến 
5 giờ sáng, lâu lâu lại có người dân qua thắp hương và an ủi gia đình. 

Đến đây tôi xin tập trung vào các anh đã tích cực trực tiếp giúp đỡ gia đình 
tôi, những người đó do anh ĐỖ VĂN TÂM dẫn đầu. Anh Tâm chính là người đã 
đưa thi thể 3 người nhà tôi ra khỏi dòng nước sông lạnh lẽo. Cùng với anh 
Vương cũng là người đôn đáo chỉ đạo bố trí linh cữu, ban thờ, và các vật dụng 
cần thiết khác. Các anh trong nhóm anh Tâm đã giúp gia đình tôi đi in di ảnh lúc 
nửa đêm, mua đồ ăn, thức uống và các vật dụng cần thiết. Nhìn hàng đèn hoa 
sen để dọc 2 linh cữu, ban thờ nhị cấp, 3 chiếc áo quan thực sự đẹp và trang trí 
tươm tất. 

Gia đình tôi đến mơ cũng không nghĩ có thể chuẩn bị được cho hai em và 
cháu tôi một tang lễ nơi xa xứ kỹ lưỡng đến vậy. 

Cả đêm các anh đã thay nhau hương khói, dọn dẹp, chuẩn bị mọi việc cần 
thiết để sáng hôm sau nhà tôi đưa 3 linh cữu đi hỏa tang tại nhà hóa thân An 
Phước Viên tại Đà Nẵng. Các anh tự bỏ tiền túi ra mời chúng tôi cà phê cho tỉnh 
táo, thay mặt gia đình cảm ơn bà con khi đến phúng viếng. 

6 giờ sáng hôm sau, cửa nhà tang lễ lại đông dần lên khi người dân Hội An 
tiếp tục đến phúng viếng, có cô tay cầm rổ rau đang đi ra chợ bán cũng vào 
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phúng viếng 200 nghìn đồng. Bát hương lúc nào cũng nghi ngút khói của người 
đến viếng. Đến 8 giờ, khi làm lễ di quan thì bà con có mặt rất đông, có người 
mang sữa tươi đến để thắp hương cho cháu tôi, có người dúi vào tay tôi tập tiền 
lẻ để rải dẫn đường trên xe tang, có người dúi vào tay tôi cốc cà phê bảo tôi 
uống cho tỉnh người còn lo công việc. 

Người dân ở Hội An chu đáo ngỡ như là máu mủ ruột rà. Khi làm lễ di 
quan, thầy đọc thơ, những người bê linh cữu mặc áo rất đẹp. Người dân xung 
quanh khóc rất nhiều, thương xót cho hoàn cảnh của gia đình hai em tôi và ra 
sức động viên cháu gái tôi mạnh mẽ. 8 giờ 30 phút sáng 26-1, 3 chiếc xe tang 
bắt đầu đi nối đuôi theo 1 xe với trống, chiêng và hương khói dẫn đường. Ngoài 
các thầy, các anh bê linh cữu, các anh đoàn anh Tâm cũng đi cùng gia đình tôi 
suốt 50 km từ Hội An ra đến nhà hóa thân An Phước Viên tại Đà Nẵng. 

Tất cả diễn ra suôn sẻ, các nhân viên ở An Phước Viên cũng rất nhiệt tình 
lo cho chúng tôi giấy tờ đến đưa tro cốt lên máy bay, đóng gói tro cốt của cậu 
mợ và em tôi rất cẩn thận. Anh Toàn, người tôi quen hay chở tôi đi công tác mỗi 
khi tôi vào Đà Nẵng cũng giúp đỡ rất nhiệt tình. 

Ngoài ra còn một điều gia đình tôi không thể ngờ tới là anh chủ xe cho em 
tôi thuê xe bị tai nạn cũng đến nơi hỏa tang. Anh đến không một lời trách móc 
về chiếc xe bị hư hại hoàn toàn, mà còn trả lại tiền cọc và gửi thêm tiền phúng 
viếng. Quả là 2 ngày chúng tôi gặp toàn những người xa lạ nhưng đầy áp lòng 
nhân hậu, từ bi. 

Mọi việc lo hậu sự cho gia đình em tôi đến nay đã hoàn tất, lúc này tôi mới 
có thể bình tâm viết những lời cám ơn sâu sắc đến toàn thể nhân dân thành phố 
Hội An, các cơ quan đoàn thể, những người gián tiếp và trực tiếp giúp đỡ gia 
đình tôi vô điều kiện. Ở đời sao có những người tốt như vậy! Đó cũng là nguồn 
động lực giúp gia đình tôi có niềm tin động viên cháu phấn đấu, vươn lên trong 
cuộc sống. 

Một lần nữa, thay mặt toàn thể gia đình, tôi xin tỏ lòng biết ơn và mãi mãi 
không bao giờ quên tình cảm của nhân dân thành phố Hội An, Quảng Nam đã 
dành cho gia đình tôi trong cơn hoạn nạn. 

Hà Nội, ngày 01/02/2019, 

Thay mặt gia đình: Đỗ Thị Bích Thu". 

Trần Thường/ Báo Người Lao Động 

* Người thân vụ ôtô rơi sông Hoài: 'Người Hội An chu đáo như máu 
mủ ruột rà', bài viết đăng trên Báo Tuổi Trẻ số ra ngày 01/02/2019 

Sau vụ tai nạn xe ôtô lao xuống sông Hoài (TP Hội An, Quảng Nam) rạng 
sáng 25/01 khiến 3 người tử vong, cảm kích trước tấm lòng của chính quyền và 
người dân Hội An, người thân trong gia đình này đã viết thư cảm ơn. 

Chiều 01/02, một lãnh đạo UBND TP Hội An xác nhận với Tuổi Trẻ 
Online, thông qua một fanpage trên Facebook, một người thân của gia đình có 3 
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người tử vong do ôtô rơi xuống sông Hoài (TP Hội An) hôm 25/01 đã gửi một bức 
thư nhờ trang này đăng tải để cảm ơn chính quyền và người dân TP Hội An. 

Trước đó khoảng 0h10 ngày 25/01, anh Chu Tùng G. (42 tuổi, trú quận Cầu 
Giấy, TP Hà Nội) lái xe chở vợ là Đào Thị Thu H. (42 tuổi) và hai con gái. Khi 
anh G. chạy xe trên bờ kè phía Nam sông Hoài thì lao xuống sông. 

Vụ tai nạn khiến vợ chồng anh G. và con gái út tử vong, còn bé gái con đầu 
14 tuổi mở cửa nhảy ra ngoài nên sống sót. 

Chị Đỗ Thị Bích Thu - đại diện gia đình - viết và gửi một trang Facebook 
đăng tải giúp. Thư bày tỏ sự cảm động và lòng biết ơn của gia đình trước tình cảm 
mà chính quyền và người dân TP Hội An dành cho gia đình trong lúc ngặt nghèo. 

Thư viết: "Sáng 2/01, gia đình chúng tôi nhận được thông báo từ Công an TP 
Hội An về vụ tai nạn. Tối 25/01, gia đình tôi đã đến Hội An để làm việc với cơ 
quan công an. Khi tâm lý gia đình còn đang rất hoang mang thì đã được các cán bộ 
công an tiếp đón với sự cảm thông chia buồn, và trấn an gia đình tôi về cháu gái 
đang được chăm sóc bởi những người dân địa phương... 

Gia đình chúng tôi còn nhận được 6 triệu đồng tiền hỗ trợ từ Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội Quảng Nam. Chúng tôi cũng được gặp lại cháu gái. Cháu 
vẫn khỏe mạnh và tinh thần đã ổn định, tất cả nhờ vào sự cưu mang giúp đỡ của 
gia đình người dân tại Hội An đã nhận chăm sóc cháu". 

Chị Thu cho biết khi gia đình qua nhà tang lễ để tiến hành làm lễ, rất nhiều 
người dân Hội An đã đứng chờ sẵn. Sau khi bàn thờ được chuẩn bị xong, người 
dân bắt đầu đi vào viếng và góp tiền, khiến gia đình rất bất ngờ. 

"Rất đông người đến phúng viếng, động viên chia sẻ với gia đình đến tận 2h. 
Lúc đó chính tôi cũng không thể tin được tại sao những người xa lạ với mình mà 
lại ấm áp tình người thế", chị viết. 

Trong thư, chị Thu không quên cảm ơn những người dân đã góp sức đưa thi 
thể những người thân bị nạn lên bờ. 

"Tôi xin tập trung vào các anh đã tích cực trực tiếp giúp đỡ gia đình tôi, do 
anh Đỗ Văn Tâm dẫn đầu. Anh Tâm đã đưa thi thể 3 người nhà tôi ra khỏi dòng 
nước sông lạnh lẽo. Anh Vương cũng là người đôn đáo chỉ đạo bố trí linh cữu, ban 
thờ, và các vật dụng cần thiết khác… Gia đình tôi đến mơ cũng không nghĩ có thể 
chuẩn bị được cho hai em và cháu tôi một tang lễ nơi xa xứ kỹ lưỡng đến vậy". 

"6h hôm sau, cửa nhà tang lễ lại đông dần lên khi người dân Hội An tiếp tục 
đến phúng viếng, có cô tay cầm rổ rau đang đi ra chợ bán cũng vào phúng viếng 
200.000 đồng. Người dân ở Hội An chu đáo ngỡ như là máu mủ ruột rà" - chị Thu 
viết. 

Cuối thư, chị gửi những lời cám ơn sâu sắc đến người dân TP Hội An, các cơ 
quan đoàn thể, những người gián tiếp và trực tiếp giúp đỡ gia đình chị vô điều 
kiện. 
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"Ở đời sao có những người tốt như vậy! Đó cũng là nguồn động lực giúp gia 
đình tôi có niềm tin động viên cháu phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống" - chị viết 
trong thư. 

Theo Báo Tuổi Trẻ 

https://tuoitre.vn/nguoi-than-vu-oto-roi-song-hoai-nguoi-hoi-an-chu-dao-nhu-
mau-mu-ruot-ra-20190201153753356.htm 

* Lao ô tô xuống sông Hoài: Gia đình gửi tâm thư cảm ơn người Hội 
An, bài viết đăng trên Báo Vietnamnet số ra ngày 01/02/2019, phản ánh: Cảm 
kích trước tấm lòng giúp đỡ của chính quyền, người dân Hội An (Quảng Nam), 
người thân của gia đình trong vụ ô tô lao xuống sông Hoài, khiến 3 người tử 
vong đã gửi thư cảm ơn. 

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/lao-o-to-xuong-song-
hoai-gia-dinh-gui-tam-thu-cam-on-nguoi-hoi-an-506434.html 

* Giỗ tổ nghề mộc Kim Bồng, bài viết đăng trên Báo Quảng Nam số ra 
ngày 10/02/2019, phản ánh: Trải qua những thăng trầm lịch sử, mộc Kim Bồng 
dần rơi vào mai một, thất truyền. Làng nghề chỉ thật sự được hồi sinh vào cuối 
những năm 90 của thế kỷ trước với sự hỗ trợ của chính quyền thị xã Hội An 
(nay là TP.Hội An) cùng UNESCO trong việc xây dựng nhà xưởng, mở nhiều 
lớp đào tạo, nâng cao tay nghề… 

http://baoquangnam.vn/van-hoa-van-nghe/van-hoa/201902/gio-to-nghe-
moc-kim-bong-838502/ 

6. AN NINH TRẬT TỰ 

* Gần đây các hãng thông tấn báo chí liên tục cập nhật đăng tin, bài phản 

ánh về vụ việc Tàu cao t ố c vận chuyển hành khách ra Cù Lao Chàm vượt quá s ố  
người quy định và hướng xử lý của chính quyền thành ph ố  Hội An như: Đình chỉ 
'chuyến tàu bão táp ra đảo Cù Lao Chàm' mùng 5 tết (Báo Tuổi Trẻ,10/02); 

Cấm xuất bến 3 ngày đ ố i với tàu cao t ố c làm hành khách hoảng sợ (Báo Sài 

Gòn Giải Phóng, 10/02/2019); Phạt hơn 33 triệu đồng đ ố i với ca-nô chở khách 

vượt quy định (Báo Nhân Dân, 13/02); Tàu cao t ố c chở quá tải 42 người bị phạt 

33,6 triệu đồng (Báo Người Lao Động, 13/02) Xử phạt hành chính tàu cao t ố c 

chở vượt s ố  khách quy định (Báo Đại Đoàn Kết 13/02), Nâng mức xử phạt vi 

phạm Công ty Ngân Hà lên 33 triệu đồng (Báo Quảng Nam, 13/02)… 

* Vi phạm hoạt động chở khách ở Hội An: Phạt 1 triệu đồng, cấm tàu 
xuất bến 3 ngày, bài viết đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 10/02/2019, 
phản ánh: Sáng nay 10/02, ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội 
An cho biết, ngay khi nhận được thông tin phản ánh về trường hợp gần 50 hành 
khách, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em đi trên chuyến tàu cao tốc Ngân Hà 
chạy từ Cù Lao Chàm về bến Cửa Đại bị nhân viên tàu nhồi nhét và đối xử 
không đúng mực, thành phố đã lập tức cử lực lượng chức năng kiểm tra lập biên 
bản, mời chủ phương tiện lên xử lý. Hiện biên bản đã được lập, ngày mai 
(11/02) sẽ tiến hành xử lý…. 
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http://baoquangnam.vn/du-lich/201902/vi-pham-hoat-dong-cho-khach-o-
hoi-an-phat-1-trieu-dong-cam-tau-xuat-ben-3-ngay-838545/ 

* Sau vụ nhồi khách, Hội An lo thay đội tàu kém chất lượng ra Cù Lao 
Chàm, bài viết đăng trên Báo Tuổi Trẻ số ra ngày 11/02/2019 

Ngày 11/02, ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An - cho 
biết sau vụ việc hơn 50 hành khách bị nhồi nhét trên chuyến tàu cao tốc ra đảo Cù 
Lao Chàm ngày mùng 5 tết, tàu vi phạm đã bị đình chỉ khai thác 3 ngày, xử phạt 1 
triệu đồng. 

"Các vụ việc tương tự như thế là không thể chấp nhận được tại một nơi như 
Cù Lao Chàm, TP Hội An", ông Nguyễn Văn Sơn nói. 

Trước đó, chiều 9/02 (tức mùng 5 Tết Kỷ Hợi), lực lượng chức năng TP Hội 
An nhận được thông tin tàu cao tốc của Công ty Ngân Hà chở khách từ đảo Cù 
Lao Chàm về cảng Cửa Đại, dù sóng to gió lớn nhưng trên tàu chở vượt 14 hành 
khách.  

Do chở quá đông, không đủ chỗ ngồi nên khi nhiều hành khách phản ứng dữ 
dội thì nhân viên tàu "trả treo", con tàu sau đó vẫn được cho xuất bến. Hàng chục 
hành khách phải trải qua một chuyến đi ám ảnh, vạ vật, nhiều hành khách nôn ói vì 
quá bức bối, tàu tròng trành nặng. 

Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Sơn nhận định vụ việc 
vi phạm của tàu cao tốc Ngân Hà cho thấy cách làm ăn thiếu xây dựng và thiếu 
chuyên nghiệp của một số chủ phương tiện khai thác tuyến Cửa Đại - Cù Lao 
Chàm. 

Theo thống kê, hiện tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm đang có 130 phương tiện 
hoạt động khai thác với công suất 3.000-4.000 lượt khách/ngày. Hầu hết các tàu 
cao tốc đều là tàu nhỏ, trang bị thô sơ của các doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Nam. 
Đội tàu này là phương tiện đi lại duy nhất từ trước đến nay kết nối đất liền với Cù 
Lao Chàm. 

Ông Sơn cho biết trước yêu cầu về mức độ an toàn hàng hải và an toàn cho 
khách du lịch, TP Hội An và UBND tỉnh Quảng Nam đang đặt ra lộ trình thay thế 
mới, nâng chuẩn, đóng các tàu an toàn và công suất lớn hơn để chở khách ra đảo 
Cù Lao Chàm. 

Từ nay đến cuối năm 2019, những phương tiện dưới 18 chỗ ngồi hoặc không 
đảm bảo tiêu chuẩn trang thiết bị an toàn hàng hải theo quy định sẽ bắt buộc phải 
dừng hoạt động. Một doanh nghiệp đã được chọn để thí điểm đóng một loạt tàu 
công suất lớn, hiện đại để đưa vào khai thác. 

"Có thêm nhiều doanh nghiệp tham gia đóng tàu mới là tín hiệu tốt nhưng 
chúng tôi cũng phải tính toán rất kỹ trên nhiều yếu tố. Vừa làm sao đảm bảo quyền 
lợi cho người dân, doanh nghiệp lâu nay ở Hội An nhưng cũng phải khống chế 
lượng khách ra đảo Cù Lao Chàm một cách hiệu quả nhất chứ không thể cứ có tàu 
lớn là khách ra đảo đông dẫn tới quá tải, gây áp lực lên môi trường sinh thái đảo", 
ông Sơn nói. 
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Theo Báo Tuổi Trẻ 

https://tuoitre.vn/sau-vu-nhoi-khach-hoi-an-lo-thay-doi-tau-kem-chat-luong-
ra-cu-lao-cham-20190211154833643.htm 

* Quảng Nam xử phạt hơn 33 triệu đồng với tàu cao tốc chở quá số 
người, bài viết đăng trên Báo VOV.vn số ra ngày 13/02/2019, phản ánh: 

Ngày 13/02, Quảng Nam quyết định xử phạt vi phạm hành chính 33,6 triệu 
đồng với Công ty TNHH Ngân Hà ở TP Hội An do ông Phan Hưng làm Giám 
đốc. 

Ngày 9/02 (tức Mồng 5 Tết), tàu cao tốc biển kiếm soát QNa-1214 của 
Công ty TNHH một thành viên Ngân Hà đón khách tham quan tại Cù Lao Chàm 
về Cửa Đại, thành phố Hội An. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định số 
khách mà tàu cao tốc chở vượt quy định tới 42 người. 

Ngoài ra, theo phản ánh của hành khách, nhiều người đi trên tàu này không 
có áo phao, trẻ em bị nhồi nhét, trong khi tàu chạy với tốc độ cao, tiềm ẩn nguy 
cơ gây tai nạn trên biển. 

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng 
Nam cho biết, chính quyền thành phố đã cân nhắc kỹ trước khi ký quyết định xử 
phạt nhằm răn đe các doanh nghiệp hoạt động vận chuyển hành khách tham 
quan Cù Lao Chàm tuân thủ đúng quy định pháp luật, không vì lợi nhuận mà coi 
thường tính mạng của người dân, làm xấu hình ảnh du lịch Hội An. 

“Việc này hoàn toàn đúng luật. Nếu như ông Hưng khiếu kiện tôi chấp 
nhận ra tòa. Việc này là để răn đe với ông Hưng và răn đe với doanh nghiệp 
trong Hiệp hội. Bởi vì chúng ta phải xem trọng tính mạng của công dân, của 
người đi du lịch. Vì lý do này, lý do nọ chúng ta cho vượt trọng tải, chỉ cần có 1 
sự cố nhỏ xảy ra, những vấn đề đó sẽ không giải quyết được. Không có sự dung 
thứ ai được. Vì chúng tôi làm trên cơ sở, công luận và luật pháp. Tất cả mọi 
doanh nghiệp, mọi công dân đều chịu sự điều chỉnh của luật pháp”, ông Dũng 
nói./. 

Hoài Nam 

https://vov.vn/tin-24h/quang-nam-xu-phat-hon-33-trieu-dong-voi-tau-cao-
toc-cho-qua-so-nguoi-875207.vov 

* Bắt gọn 3 đối tượng cướp giật tài sản của du khách ở Hội An, Báo 
VOV.vn số ra ngày 13/02/2019, phản ánh: 

Các đối tượng gây ra 4 vụ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài tại 
Hội An trong dịp Tết vừa qua.   

Sáng nay (13/02), ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND TP. Hội An, 
tỉnh Quảng Nam trao Quyết định khen thưởng lực lượng Công an thành phố vì 
đã có thành tích truy bắt nhanh 4 vụ cướp giật trên địa bàn. 

Trong những ngày Tết vừa qua, tại thành phố Hội An xảy ra 4 vụ cướp giật 
tài sản của du khách nước ngoài. 



 16 

Sau khi xác minh nguồn tin, sàng lọc đối tượng, trưa ngày 12/02, Công an 
thành phố Hội An đã bắt giữ Trần Văn Quang (18 tuổi, trú phường Thanh Hà, 
TP. Hội An), Đinh Phương Sơn (17 tuổi, trú phường Điện Nam Đông) và Lê 
Đình Thông (16 tuổi, trú phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn). 

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng 
Nam cho biết, thời gian qua, với tinh thần chiến đấu không khoan nhượng với 
tội phạm, đặc biệt là tội phạm cướp giật, Công an thành phố đã lập chuyên án và 
bắt được các đối tượng tội phạm. Điều này làm cho nhân dân Hội An cảm thấy 
yên tâm hơn./. 

Quốc Hải 

https://vov.vn/tin-nong/bat-gon-3-doi-tuong-cuop-giat-tai-san-cua-du-
khach-o-hoi-an-875022.vov 
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